Produktdatablad

Aqua ZAR Polyuretanlack

Produktbeskrivning

Teknisk data

Aqua ZAR är en vattenbaserad polyuretanlack som torkar på 30 minuter och kan
överlackas efter 2 timmar. Aqua ZAR är lättstruken och ger en slitstark och resistent
lackyta på trägolv, möbler, bardiskar och snickerier. Aqua ZAR ger en kristallklar yta som
inte gulnar och därför idealisk att använda ovanpå en vitbetsad yta. Aqua ZAR är
självutjämnande och efterlämnar inte några penselmärken. Står emot skuffmärken,
alkohol och hushållskemikalier.

Ytfinish
Lukt
Brandfarlig
Viskositet
Ph
Filmtjocklek

Finns i 10, 20, 40 och 90 glans
Svag doft
Inte brandfarlig
55‐60 KU‐enheter vid 25°C
8 till 8.5
4 till 5 mil vått

VOC
Kategori
EU Gränsvärden

122 g/liter
A/i
140 g/liter (2010)

Torktider

vid 20°C och 60% rel. luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar
Gångtrafik
Möbler
Genomhärdad

30 minuter
2 timmar
24 timmar
3 till 5 dagar innan möbler sätts på plats
7 dagar

Förtunning

Förtunnas inte

Täckning

Teoretisk: 12 m2 / liter
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
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Produktdatablad

Aqua ZAR Polyuretanlack
Förberedelser

Nytt/obehandlat trä: Slipa ytan slät med ett fint slippapper (180‐240). Slipa alltid
längs med fibrerna. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper
och avsluta med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en
ren trasa.
Gammal lack i bra skick: Gör rent ytan från smuts, fett och vax. Slipa lätt i fibrernas
riktning för att matta ner alla blanka ytor. Dammsug upp allt slipdamm och torka
ytan ren med en ren trasa.
Gammal lack i dåligt skick: Ta bort all gammal lack. Alla lacker eller betser som
innehåller vax eller vattenavstötare måste tas bort. Dammsug upp allt slipdamm
och torka rent med en ren trasa.

Om ytan skall betsas

Använd ZAR Träbets eller en vattenbaserad bets. Tillåt ZAR Träbets att torka minst 3‐6
timmar innan ytan lackas.

Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering. SKAKA INTE. Applicera direkt från
burken. Använd en ren pensel med syntetborst eller lackstrykare. Använd inte
roller. Doppa penseln i burken och låt överflöd droppa av. Stryk ut tunna lager i
fibrernas riktning (för tjocka lager kan ge ”mjölkighet” när lacken är torr). Undvik
att pensla för mycket då luftbubblor kan bildas. Applicera ej när luft‐ och
yttemperaturen är under 10°C.

Golvlackning

Områden med sämre ventilation som stängda rum, hörnen etc. kan ta längre tid att
torka. Applicera 3‐4 lager för bästa resultat. Vänta minst 12 timmar innan ytan
beträds. Vänta 3‐5 dagar innan möbler sätts på plats. Lacken uppnår maximal
styrka efter 7 dagar.
Skall inte används på tidigare målade ytor där 2‐komponents epoxi har använts.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med
tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och
verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda
burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

Aqua ZAR Polyuretanlack finns i 473 ml, 946 ml och 3.8 liter.

Artikel nr
473 ml
946 ml
3.8 Liter

Blank
32411
32412
32413

Halv‐Blank
34511
34512
34513

Sidenmatt
32511
32512
32513

Antik
34411
34412
34413

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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